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Reunião Ordinária de 03 de maio de 2019 - COMDE

Em três de maio de dois mil e dezenove, às oito horas e cinquenta e oito minutos, reuniram-se na sede do
COMDE – Casa dos Conselhos, os Conselheiros Municipais dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para
discutir e deliberar sobre a pauta da ordem do dia. 01-Acolhida: o vice-presidente Paulo Suldovski acolheu
os presentes e informou sobre a mudança de data da reunião ordinária para possibilitar a participação do
conselheiro Thiago. A intérprete de Libras Rose refere que mudou as suas funções para poder estar presente
hoje, sendo que Thiago informou a não participação. Refere sobre o esforço de fazer o serviço voluntário
lutando para ser reconhecida e valorizada. A Conselheira Cleide também se posicionou e sugeriu uma nova
votação sobre a data das reuniões ordinárias. Ausências justificadas: Thiago Antonio Fagundes de Oliveira
da Associação de Apoio aos Surdos de Joinville, Rangel Augusto Ferreira Alves da Associação dos
Ostomizados e o Presidente Nelso Farias. 02-Apresentada a pauta da reunião: Aprovada por
unanimidade. 03-Aprovação da ata da reunião ordinária do dia dois de abril de dois mil e dezenove:
Aprovada por unanimidade. 04-Apresentação LDO 2020: Realizada a apresentação da LDO 2020 pelo
Senhor Valmir Poli, membro da secretaria executiva do Conselho Municipal do Idoso. segundo planejamento
realizado pelo COMDE, aprovado por unanimidade. 05-Correspondências Enviadas: Oficio nº 030 –
AMUNESC/IPREVILLE, reforma da rodoviária de Joinville; Of.031 – Vereador Lioilson Corrêa,
Projeto de Lei nº 27/2018 sobre a carteirinha, placa de identificação e senso do TEA. Dra. Adriana Alves dos
Santos da Silva – OAB, sugeriu que o COMDE busque fazer um novo senso municipal para direcionamento
das políticas públicas. Incluir na pauta da próxima reunião após conversa com o vereador responsável; Of.034
– Conselho Local de Saúde do Morro do Meio, pavimentação da Rua Itapeva que dá acesso à UBSF
Morro do Meio; Of.036 – Sr. Bráulio César da Rocha Barbosa Presidente DETRANS, denúncia sobre
o estacionamento em cima das calçadas do Banco Santander; Of.037 – Shopping Garten, denúncia referente
ao estacionamento para pessoa com deficiência. Correspondêncas Recebidas: Ofício nº353 –
IPREVILLE, Reforma Rodoviária; Of.023 – AMUNESC, reforma Rodoviária; Of.02 – COTRAN,
pedindo representantes para participação na Comissão. Conselheiro Edson Roberto Holler do SEPUD realiza
o convite para as reuniões mensais na segunda quarta-feira do mês sendo que existe uma cadeira para o
COMDE, Dra Adriana se disponibiliza a participar na próxima quarta-feira, verificará sua agenda para possível
participação. Paulo e Dra Adriana definirão quem ficará como titular e suplente; Of.046 - Conselho
Municipal de Assistência social, realizará acompanhamento do Serviço de Acolhimento do Instituto Pricilla
Zanetti; E-mail IFSC, convida para que um representante do COMDE apresente uma palestra a realizar-se
no dia 31 de maio às 14 hora; E-mail Anderson Schneider,- REATHECH, ônibus gratuito para o evento.
Custos de hospedagem e alimentação não estão inclusos. Discussão para definir horário de saída. Conselheiro
Mario Cézar do IRPH lembra sobre a importância da inscrição antecipada na feira, seminários e palestras.
Conselheira Cleide faz observação sobre o seminário que inicia na quinta-feira pela manhã e sugere que o
transporte saia a tempo de propiciar a participação dos conselheiros; E-mail denúncia Transporte eficiente,
usuário Juliano, Sonja fez a leitura completa da denúncia. Representante da Gidion Anderson Schneider, refere
que o prazo é de duas horas e o usuário chega antes do prazo em casa. Sr Amauri esclarece dúvidas com o
representante da Gidion. E-mail denúncia, uma mãe que solicita professora auxiliar para o filho. Conselheira
Simone Iara da Rosa informa que será realizado uma reunião no CEI referido com a mãe, professores e
representantes da secretaria. 06- Reatech – participação evento – Conselheira Cleide refere que na última
reunião havia ficado definido que ela e a Conselheira Sonja participariam do evento com diárias pelo
COMDE, mas devido ao contingenciamento foi negado. Paulo explicou sobre o contingenciamento atual no
município. Schneider refere a necessidade de parada para café e almoço durante o percurso e verificará a
previsão de tempo de viagem para definição do horário da saída. 07- Avaliação da mesa diretora: Paulo
sugere que deva ser discutido com a presença do presidente Nelso Farias. 08- Documento ao ministério da
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mulher, família e direitos humanos sobre a manutenção do CONADE: Decreto presidencial extinguiu
alguns conselhos e dentre eles o CONADE que corre o risco de ser extinto. Conselheiro Paulo sugere uma
nota de apoio ao CONADE a ser enviado ao ministério da mulher, família e direitos humanos. Dra Adriana
sugere que seja compartilhado com os membros do COMDE, documentos que sugerem a revogação deste
decreto para embasar o apoio em manter os conselhos ativos. 09-Apresentação Grupos de Trabalho/Gts:
GT1-Conselheiro Mário refere sobre três leis que vieram para avaliação. Mário marcou reunião na câmara de
vereadores para discutir sobre estas leis. GT6- Até mês de abril para novas inscrições. Será realizado as
avaliações na próxima reunião. GT5 Empregabilidade – Foi deliberado que o conselho participará das ações
em Setembro sobre empregabilidade, mas o Presidente Nelson preferiu deixar o conselho apenas como apoio.
10-Palavra Livre : A Conselheira Ana convidou para a semana do trânsito entre os dias 18 e 25 de setembro
e solicitou o apoio do COMDE para colocar cadeira de rodas em vagas que não são para deficientes, com
frases dizendo vou “ali e já volto”, placas educativas com frases de conscientização e para novas ideias.
Sugeriu para a próxima reunião colocar em pauta a criação de uma comissão para discutir ações do Setembro
inclusivo. Dra Adriana referiu que a OAB está à disposição para colaborar e a Conselheira Cleide refere o
interesse em estar junto enquanto SER. Conselheira Cleide refere que dia 10 de maio o usuário que está sem
cadeira de rodas passará por avaliação no SER, como retorno de consulta e será acompanhado pela
conselheira. Cleide esclarece sobre a forma de conseguir uma cadeira de rodas. Referiu também que o SER
está com dificuldade no transporte eficiente e solicita o entendimento do transporte eficiente porque a
população do SER está com muitos problemas inclusive com agendamento. Schneider esclarece algumas
dúvidas, mas Cleide passará uma lista de reclamações dos usuários do SER ao representante da empresa de
ônibus. Paulo sugere uma apresentação aos conselheiros sobre o transporte eficiente e após aos pacientes dos
SER na própria instituição. Mário comunicou que irá afastar-se do conselho neste momento, por motivos
pessoais e solicitará um substituto no IRPH. Está no conselho por 17 anos e neste momento percebe que não
está conseguindo ser tão efetivo como gostaria. Mário convidou para peça teatral “Vampiramente” dia 25 de
maio, onde toda bilheteria será destinada a família da menina Jhennifer que foi vítima de um acidente em
fevereiro deste ano. Sonja convidou para o dia 11 de maio, hamburgada solidária a partir das 11:30 na
sociedade Palmeiras no valor de R$25,00 (hambúrguer com fritas), para apoio ao Universo Down, Universo
Singular do Autismo Joinville e abrigo animal. Não havendo mais nada para ser tratado, o Vice-Presidente
Paulo Sérgio Suldovski no uso de suas atribuições, encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos,
sendo a ata redigida pela Conselheira Simone Iara da Rosa e assinada eletronicamente pelo Vice-Presidente.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sergio Suldovski, Usuário
Externo, em 07/06/2019, às 11:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 3920581 e o código CRC 06F59188.
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